
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ВЪВ ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г. 

 

Училището е отворено в работните дни от 6.30 ч. до 19,00 ч. 

Училището е на полудневна организация на учебния ден 

Учебните занятия започват  в 8,00 часа и завършват съгласно седмично 

разписание: 

 

 

Часове 

 

Начало/Край 

Учебна 

практика 

/преди обяд/ 

1 8.00 – 8.45 8.00 – 8.45 

2 8.55 - 9.40 8.55 – 9.40 

3 9.50 - 10.35 9.50 – 10.35 

4 11.05 - 11.50 11.05 – 11.50 

5 12.00 - 12.45 12.00 – 12.45 

6 12.55 - 13.40 12.55 – 13.40 

7 13.50 - 14.35 13.50 – 14.35 

8 14.45 – 15.30 14.45 – 15.30 

9 15.40 – 16.25 15.40 – 16.25 

 

Часовете по учебна практика са с продължителност 45 минути, а  по 

производствена практика – 60 минути. 

Учебните часове от VIII до XII клас са с продължителност 45 минути. 

Междучасията се обявяват с училищния звънец и са с продължителност 10 

минути, а голямото междучасие е между трети и четвърти час и е с 

продължителност 30 минути. 

Учебните часове на класове могат да започват и по-късно от 8,00ч., като 

часа, от който започват им се брои за първи. 

 

 

 

Забележка: Промени в дневния режим през учебната година може да се 

прави от директора или от заместващото го лице. 

 

 



Начало и край на учебния ден във Финансово-стопанска гимназия 

„Атанас Буров“  през  учебната 2022/2023 година, както следва:  

 

 

Начало на учебния ден Край на учебния ден Особености при 

организацията на 

учебния ден 

 

    8, 00 ч.    16,25 ч.  Полудневна 

организация. 

На една смяна 

 

Почивките между учебните часове (междучасията) в училището през уч. 2022/2023 

г. са с продължителност, както следва: 

 

Време на 

почивката 
Продължителност 

Класове и 

паралелки, за 

които се 

отнася 

Особености 

След 1-вия 

учебен час  

10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

След 2-рия 

учебен час  

10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

След 3-тия 

учебен час  

30 минути (голямо 

междучасие) 

От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

След 4-тия  

учебен час 

10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

След 5-тия  

учебен час 

 10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 



След 6-тия  

учебен час 

 10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

След 7-ия  

учебен час 

 10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

След 8-ия  

учебен час 

 10 минути От VIII до XII 

клас за всички 

паралелки 

 

 


